


Ter gedachtenis aan 

PATER CHRISTOFOOR 
Johannes Adrianus de Goede 

Geboren te Amsterdam 13 augustus 1919 
Ingetreden 1n de Abdij 0. l . Vrouw van 

Koningshoeven. te Tilburg. 20 augustus 1942 
Geprofest 29 september 1944 
Priester gewijd 19 maart 1949. 

Overleden 16 mei 1994 
Begraven op het klOOsterkerkhof 19 mei dav 

Voor iedere chnsten geldt Jezus' boodschap: .Wte 
m1in leerling wtl z11n. moet Mtf volgen door zichzelf te 
ver1oochenen en zijn kruis op te nemen" (Me. 8,34). 
Maar het leven van P Chnstofoor is wel op een heel 
b11zondere w11ze door het 1<.ru1s getekend Reeds b1r het 
begin, 1n het volgen van wat h11 Ztjn roeping meende; 
zijn aanvankehtk ideaal, nl. op missionaris te worden, 
ging niet door. 
Na enige jaren van werken en zoek.en 1n de maat· 
schapp11, trad htf 1n in de Abd•I 0. L. Vrouw van 
Koningshoeven, te Tilburg Hiertoe was hij waarsch11n 
lijk geinspireerd door het voorbeeld en de aansporing 
van een ver fam1hehd, die van missionaris trappist was 
geworden. De eerste 1aren van z11n kloosterteven ver
liepen normaal zonder buitengewone beproevingen. In 
1964 leek het zelfs, dat hij als trappist nog iets van die 
missie·idealen mocht verwezenlijken, toen h11 naar 
onze Stichting 0. L of V1ctofla 1n Kenya gezonden 
werd. Hier leidde hij het monastieke leven en maakte 
zich verd1enstehJk door z11n b11drage 1n de omschake
ling van het lat1jnse. gregoflaanse koorgebed naar het 

Engelse en een andere toonzetting. In 1967 verbond hij 
zich door de gelofte van stabtl1teit def1mtoef aJn de 
Communiteit van O.L. of Victoria totdat hij. aangetast 
door een gedeeltelijke verlamming. 1n 1971 repatr•eer 
de. Na verschillende medische ingrepen en maanden· 
lange therapie in Hehomare herstelde hij tover. dat hij 
met behulp van twee armkrukken zich 1n huis behOor
hjk kon verplaatsen en bu•tenshu1s door een aange· 
paste dnew1eler. Zo heeft h~ jarenlang het voUedige 
monastieke dagrooster, nachtoflic1e 1nclu1s, kunnen 
volgen. Langzaam kwam hof tot de aanvaarding van l1Jll 

handicap. Voor velen •S hij vooral in het gasthuis door 
woord en voorbeeld een steun geweest '" hun opgang 
naar God. Zelf voedde hit z11n geestehtk leven Zijn 
hoofd en z11n hart - aan de bronnen van Gods Woord 
en Visueel door het aandachtig beschouwen van foto
graph1sche weergaven van eenvoudige of belangn1ke 
get>eurtemssen urt het leven en de geschiedenis 
.Moge h11 nu Gods Aanschijn aanschOuwen en aan Z11n 
Beeltenis zich laven" (Ps. 17.15). 
Dat h11 ruste 1n vrede. 

Voor uw gebeden en belangstelling b11 z11n ziekte en 
overtijden betuigen wij U onze oprechte dank. 

Abt en monniken van 
Abdij 0.L. Vrouw van Koningshoeven 
Fam1he de Goede. 


